
Scoala Portuara  Workshop 

 

  Partenerul tau pentru un viitor mai sigur 

 

Descrierea workshop ului 

Nevoia de leadership de calitate este una uriasa in 
tara noastra. Sunt vremuri cand mai mult ca oricand, 
orice companie care vrea sa se dezvolte sanatos are 
nevoie de angajati cu competente bune de 
leadership pentru a atrage si retine oamenii buni, 
pentru a-si fructifica potentialul, pentru a se uita la 
viitor cu incredere, pentru a avea relatii bune cu 
clientii sai, pentru a creste initiativa. 

Doriti sa deveniti un lider mai bun pentru echipa pe 
care o conduceti? Doriti ca echipa dumneavoastra sa 
devina mai eficienta, atingandu-si potentialul? 

Workshop ul de Leadership prezinta una dintre cele 
mai cunoscute si utilizate metode de leadership din 
lume, ofera o abordare practica a conceptului de 
leadership, punand la dispozitia participantilor 
instrumente concrete si valoroase pentru a va 
consolida abilitatile de leadership si un limbaj si un 
model comun de dezvoltare a leadership ului in 
companie. 

Ce subiecte si arii sunt acoperite in timpul 
workshop ului ? 

✓ beneficiile leadershipului 
✓ diagnoza – prima abilitate de leadership 
✓ competenta – definitie, pasi in dezvoltarea 

competentei angajatului 
✓ angajamentul – definitie, abordare 
✓ competente si abilitati specifice si 

transferabile 
✓ cele patru nivele de dezvoltare – 

caracteristici, nevoi 
✓ perfectionarea abilitatilor de diagnoza 
✓ flexibilitatea – a doua abilitate de 

leadership 

 

✓ codificarea comportamentelor de 
leadership 

✓ stiluri de leadership 
✓ parteneriatul pentru performanta 
✓ inteligenta emotionala in leadership 
✓ 10 greseli frecvente in leadership 
✓ planificarea actiunilor 

Metode utilizate 
 

✓ prezentare 
✓ analiza si discutii interactive 
✓ exemple practice 
✓ studii de caz 
✓ activitati si exercitii 

 

Cui se adreseaza acest workshop? 

 
Acest workshop se adreseaza tuturor : 
 

✓ persoanelor care au rol de lider si care 
doresc sa isi creasca eficienta;  

✓ manageriloe de la nivel de executie si 
supervizorilor; 

✓ managerilor de nivel mediu, senior si top; 
✓ angajatilor cu potential crescut in a deveni 

manageri sau lideri. 

 
Ce veti putea face dupa acest workshop? 

 
Dupa participarea la acest workshop, veti fi in 
masura sa : 
 

✓ va dezvoltati ca un leader care exceleaza la 
stabilirea obiectivelor 

✓ clarificati obiectivele individuale si sa le 
aliniati cu obiectivele organizatiei 

✓ diagnosticati nevoile unui individ sau a unei 
echipe 

✓ sa alegeti stilul de leadership potrivit 
nevoilor acelei persoane sau echipe 

 

Informatii despre workshop 

 
Deschiderea inscrierilor : ianuarie 2019 
 
Durata : 2 zile (+1 zi follow up) 
 
 

  CUM SA DEVII UN LEADER EXCEPTIONAL – Leadership 


